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Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на  

06.12.2022г. 

 

 

1.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3840/6/15.11.2022г. от Д.Т.П.  с искане   за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „ Пристрояване и 

надстрояване  на жилищна сграда и изгребна яма“  в УПИ VIII-59  /ПИ с идентификатор 

68134.2046.427/ кв.14 в.з.Малинова долина 2 б част разширение.  

 

      2.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-2111/3/15.11.2022г. от  Л.Г.Д.             

      с искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

      „Еднофамилна  жилищна сграда  и изгребна яма “ в  УПИ ХV-288  /ПИ с  идентификатор   

       14831.6501.903 /  кв.39  с.Герман.  

 

 3.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-1685/1/18.11.2022г. от Н.М. и Е.М.    с искане   за 

одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  „ Надстройка 

и пристройка    на еднофамилна  жилищна сграда“  в УПИ IV-439  /ПИ с идентификатор 

14831.6501.433/ кв.22 с.Герман. 

 

4.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-969/3/18.11.2022г. от Т.А.И.   с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за „Еднофамилна жилищна 

сграда с гараж, изгребна яма и ограда“ в УПИ V-3391 /ПИ с идентификатор 

44063.6226.3391/ кв.44  с.Лозен.  

 

5.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-152/2/17.11.2022г. от И.А.Г.  с искане за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за „Еднофамилна жилищна 

сграда и изгребна яма“  в  ПИ с идентификатор 14831.6507.16 по КККР на с.Герман м-т 

Терасите.  

 

6.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4505/2/21.11.2022   г. от Р.Й.И.  с искане за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за  „Еднофамилна  

жилищна сграда и изгребна яма“  в  ПИ с идентификатор 44063.6213.92 по КККР на 

с.Лозен. 

 

7.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4444/4/22.11.2022г. от Й. Н. Й.  с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  „Еднофамилна 

жилищна сграда и изгребна яма “ в УПИ III-48 /ПИ с идентификатор 04234.6966.48/  кв.20  

с.Бистрица.  

 



8.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-3606/21.11.2022г.  от А.Н.Б.   с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект   и издаване на  заповед  за промяна по време на строителството  

по чл.154 от ЗУТ  по част „В и К“ за обект: „ Автосервиз, магазини  и офиси“  в  УПИ I-

2621  кв.1 Стопански двор – Запад  с.Лозен.  

 

9.Заявление с вх.№РПН22-ГР94-981/11/22.11.2022г.  от Л.В.Б. и Х.С.Х.  с искане  за 

одобряване на инвестиционен проект   и издаване на  заповед  за промяна по време на 

строителството  по чл.154 от ЗУТ  по част „Електро“ за обект: „ Жилищна сграда“  в  УПИ 

III-25,49 /ПИ с идентификатор 44063.6221.5111/   кв.153б   с.Лозен.  

 

10.Заявление с вх.№9400-2437/2/23.11.2022г.  от Г.К.В.  с искане  за одобряване на 

инвестиционен проект   и издаване на  заповед  за промяна по време на строителството  по 

чл.154 от ЗУТ  за обект: „ Жилищна сграда“  в  УПИ XIX-3702 /ПИ с идентификатор 

44063.6230.3702/   кв.1   с.Лозен.  

 

11.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-3348/4/23.11.2022г.  от Я.С.К.  с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект   и издаване на  заповед  за промяна по време на строителството  

по чл.154 от ЗУТ  за обект: „ Еднофамилна жилищна сграда“  в  УПИXVIII-71 /ПИ с 

идентификатор 68134.2046.71/ кв.12 в.з.Малинова долина 2 б част разширение – Дупките.  

 

12.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-926/5/23.11.2022г. от З.И.Г.  с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  „Еднофамилна 

жилищна сграда и изгребна яма “ в ПИ с идентификатор 04234.6937.23  с.Бистрица м-т 

Калугерово ливаде.   

 

      13.Заявление с вх.№РПН21-ГР94-4460/6/25.11.2022г. от  Ц.М.К. с    

       искане   за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж  за  

       „Еднофамилна  жилищна сграда  и изгребна яма “ в  УПИ ХХХV-110  /ПИ с     

       идентификатор  04234.6970.110 /  кв.43   в.з.Бистрица – разширение.  

 

14.Заявление с вх.№РПН22-ТД26-716/2/25.11.2022г.  от А.Д.Р.   с искане  за одобряване 

на инвестиционен проект   и издаване на  заповед  за промяна по време на строителството  

по чл.154 от ЗУТ  за обект: „ Пристройка и преустройство към същ. жилищна сграда“  в  

УПИIХ- 2125 /ПИ с идентификатор 04234.6906.2125/ кв.10 в.з.Малинова долина – Герена.  

 
  


